உங் களது பராமரிப் பபத்
ததாடர்புபடுத்தல்
அடிக்கடி ககட்கப் படும் ககள் விகள்
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல் என்றால்
என்ன?
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல் என்பவத,
உங் கவளப் பற் றிய தகைல் கவளப் பகிர்ந்துககாள் ளும்
ைழிமுவறவய கமடுத்தும் கநாக்குடன் சுகாதார மற் றும்
ஆதரவு கேவைகவள ஒருங் கு கேர்த்தல் எனக் ககாள் ளலாம்
இதன் இலக்கு, உங் களுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் ஆட்களுக்கு
தகைல் கள் விவரைாகவும் பத்திரமாகவும் கிவடப் பவத
உறுதிப் படுத்துைதாகும்
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைப் பது ஏன் முக்கியம் ?
உங் களுக்கு கநரடியாக ஆதரவு அல் லது கைறு கேவைகவள
சுகாதார மற் றும் ஆதரவுத் கதாழில் ோர் நிபுைர்கள்
ைழங் கும் கபாது, அைர்களுக்கு உதவும் முக்கிய தகைல் கவள
உடனுக்குடன் ைாசித்து அறியக்கூடியதான “ஒருங் கிவைந்த
மின்னியல் பார்வை” ைேதிவய (“connected electronic view”)
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல் ைழங் குகிறது
இந்தத் தகைல் கவள விவரைாகப் கபறக்கூடிய ைேதி
நிபுைர்களுக்கு உதவியாக இருப் பதுடன், உங் களுக்கு, மீள்

Page 1 of 8

உவரயாடல் கவளயும் , பரிகோதவனகள் / ேந்திப் பு
நியமனங் கவளயும் தவிர்த்துகககாள் ைதன்
மூலம் கநரத்வத மீதப் படுத்தியும் தரக்கூடும் சுகாதார
மற் றும் ஆதரவு கதாழில் ோர் நிபுைர்கள் உங் களுக்கு
அைசியமான ஆதரவை ைழங் குைது ேம் பந்தமாக கமலும்
விவரைாக முடிவுகவள எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சில
ேமயங் களில் , அைேரமானகதாரு சூழலில் உங் களுக்கு
உதவி ைழங் கப் படும் கபாது, இந்த தகைல் கள்
தீர்க்கமானவையாக அவமயலாம்
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைப் பதால் எனக்கு
என்ன பயன்?
 உங் களுக்கு ஆதரவு ைழங் குகைார் அை் ைாறு

ைழங் கும் கபாகத

முக்கிய தகைல் கவள உடனுக்குடன்
பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும்
 உங் களுக்குரிய ஆதரவு பற் றி விவரைாக முடிவுகள்
எடுக்கப் படலாம்
 உங் கள் கவதவய நீ ங் கள் ஒரு தடவை கோன்னால்
கபாதும் , ஏவனய சுகாதார மற் றும் ஆதரவு கதாழில் ோர்
நிபுைர்கள் அதன்கமல் உங் களுடன் கலந்து
கேயல் படுைார்கள்
• அனாைசிய மற் றும் / அல் லது மீள் ேந்திப் பு
நியமனங் கவளயும் பரிகோதவனகவளயும் நீ ங் கள்
தவிர்த்துக்ககாள் ளலாம் உங் கள் விடயத்தில்
ஏற் கனகை என்ன நடைடிக்வக எடுக்கப் பட்டுள் ளது
என்று உங் கவளக் கைனிப் பைர்கள் பார்த்துத்
கதரிந்துககாள் ைார்கள்
• உங் களுக்கு ஆதரவு ைழங் கும் ஏவனய ஆட்கவளயும்
அவமப் புக்கவளயும் பார்ப்பது சுலபம்
• கைை் கைறு அவமப் புக்களில் உள் ள ஆட்கள் ,
உங் களுக்குக் கிவடக்கும் ஆதரவையும் அனுபைத்வத
கமம் படுத்தும் கபாருட்டு, ஒன்றாகே் கேர்ந்து
பைியாற் ற இது உதவும்
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• உங் கவளப் பற் றிய தகைல் கவள எைகரைர்
பார்த்தார்கள் என்கிற முழுத் தைிக்வகத் தடங் கவள
அவமப் பு ஒன்றினால் ைழங் கமுடியும் தகைல் கவளத்
கதாவலகபசி அல் லது மின்னஞ் ேல் கள் ைழியாகப்
பகிர்ந்துககாள் ளும் தற் கபாவதய ைழிமுவறகள் எந்த
கநரமும் ோத்தியமாகாது
என்ன தகைல் கள் பகிரப் படும் ?
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல் ,
கீழ் க்கை்டவை உட்பட, ைளர்ந்கதார் மற் றும்
குழந்வதகளின் சுகாதாரநிவல பற் றிய தகைல் கவளயும்
ைளர்ந்கதாருக்கான ேமூக ஆதரவு பற் றிய தகைல் கவளயும் ,
பகிர்ந்துககாள் கிறது:
 உங் கள் கபயர் முகைரி மற் றும் என் எே் எஸ் எை்
 ேந்திப் பு நியமனங் கள் மற் றும் மருத்துைமவன
ைருவககள்
 முக்கிய ேமூக ஆதரவு அல் லது கநாய் கை்டுபிடிப் பு,
மருந்துகள் மற் றும் ஒை் ைாவம விபரங் கள் உட்பட,
சிகிே்வேயின் ைரலாறு
 இரத்தப் பரிகோதவனகள் மற் றும் எக்ஸ்-கர/ ஸ்கான்
கபான்ற ேமீபத்திய முடிவுகள் .
இந்தத் தகைல் கள் யாவும் ஏற் கனகை சுகாதார மற் றும்
ஆதரவு கதாழில் ோர் நிபுைர்களிவடகய பகிரப் படும் ,
அல் லது உங் கவள கேவைகளுக்காக அல் லது
சிகிே்வேக்காக பாரப் படுத்தல் கேய் யும் கபாது ககாரப் படும்
அகத தகைல் ககள இருப் பினும் , அந்தத் தகைல் கவள
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல் ைழியாக
“நிகழ் கநரத்தில் “, அைர்கள் உங் களுக்கு ஆதரவு தரும்
கைவளயில் பகிர்ந்துககாள் ளக்கூடிய ைேதியானது,
உங் கவளப் பற் றிய தகைல் கவள, குறிப் பாக ஓர் அைேர
சூழலில் , அறிந்துககாள் ளும் பாதுகாப் பு மிக்க ைழியாகக்
காைப் படுகிறது
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என்ன தகைல் கள் பகிரப் படமாட்டா?
குழந்வதகளின் ேமூக ஆதரவு பதிவுகள் தற் கபாது
பகிரப் படுைதில் வல அகத கபால, பாலியல் சுகாதார
நிவலவம, சுவீகாரம் மற் றும் உதவியுடன் கருத்தரித்தல்
கபான்ற ேட்ட விலக்குப் கபற் ற “உைர்வுகவளப் பாதிக்கும் “
தகைல் களும் பகிரப் படமாட்டா
இது கேயல் படுைது எப் படி?
உங் களுக்கு சிகிே்வே அல் லது ஆதரவு ைழங் கும் அவமப் பின்
பல் கைறு பதிவு முவறவமகளில் இருந்து “கூட்டு மின்னியல்
பார்வை“ ஒன்றின் மூலம் தகைல் கள் ஒருங் கு
கேர்க்கப் படுைகத உங் களுக்குரிய ஆதரவு ஒருங் கிவைத்தல்
ஆகும் தகைல் கள் யாவும் ைாசிப் பதற் கு மட்டும்
அனுமதிக்கும் சுருக்கமான பார்வை ைட்டத்தினுள்
ககாை்டுைரப் படுகின்றன அைற் வற சுகாதார மற் றும்
ஆதரவு கதாழில் ோர் நிபுைர்கள் தத்தம் பதிவுப்
கபாறிமுவறகளூடாக அணுகலாம் ஏற் கனகை உள் ள
உங் கள் பதிவுகவள அது கேகரிக்ககைா, மாற் றகைா
முவனயாது உங் கள் பதிவுப் கபாறிமுவற
திறந்திருக்கும் கபாது மட்டுகம அைற் வறப் பார்க்க முடியும்
அைற் வற கைகறங் கும் கேமித்து வைக்ககைா,
பகிர்ந்துககாள் ளகைா இயலாது, உங் கள் தகைல் கவளப்
பார்க்க அதிகாரம் உள் ளைர்கள் மாத்திரம் அைற் வறப்
பார்க்கலாம்
எனது தகைல் கவள யார் பார்க்கலாம் ?
உங் களுக்கு ஆதரவு ைழங் குைதில் கநரடி ஈடுபாடு ககாை்ட
ஆட்கள் மட்டும் , நீ ங் கள் அைர்கவளே் ேந்திக்கும் கநரத்திலும் ,
இடத்திலும் , அல் லது அைர்கள் உங் கவளப் பார்க்கத்
தயாராகும் கபாது, ேட்டப் படி அைற் வறப் பார்வை இடலாம்
கதன்கமற் கு இலை்டனில் எந்த அவமப் புக்கள் தகைல்
பகிர்வைே் கேய் கின்றன?
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைக்கவும்
நவடமுவறயில் பங் குபற் றும் அவமப் புகள் , கதன்கமற் கு
இலை்டனிலும் கதன்கமற் கு இலை்டனுக்கு கைளிகய அவை
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ஆதரவு ைழங் கக்கூடிய பகுதிகளிலும் சுகாதார மற் றும்
ஆதரவுப் பகிர்வை கேயல் படுத்தும் ைவகயில் , எந்கநரமும்
அதிகரித்துே் கேல் கின்றன
தற் கபாது கதன்கமற் கு இலை்டனில் பங் குபற் றும்
அவமப் புக்கள் ைருமாறு:
 அறக்கட்டவள மருத்துைமவனகள்
 ஜிபி சிகிே்வே நிவலயங் கள்
 ேமூக கேவைகள்
 உளநல கேவைகள்
 ேமூக ஆதரவு கேவைகள்
 என் எே் எஸ் 111 மற் றும் பைி கநரத்துக்கு அப் பாலான
கேவைகள்
 சில “க
ாஸ்பிேஸ்” காப் பகங் கள் , ேமூக மருந்தகங் கள்
மற் றும் ஆதரவு இல் லங் கள்
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒன்றிவைக்கவும்
நவடமுவறயில் ஒரு பகுதியாக உள் ள அவனத்து
அவமப் புக்களின் முழுப் பட்டியவல எங் கள்
இவையத்தளத்தில் நீ ங் கள் பார்க்கலாம்
www.swlondon.nhs.uk/ourwork/connectingyourcare
கதன்கமற் கு இலை்டனுக்கு கைளிகய எந்த அவமப் புக்கள்
தகைல் பகிர்வைே் கேய் கின்றன?
ககாவிட்-19 கபருந்கதாற் று கநாயின் விவளைாக, தகைல்
பகிர்வு கதன்கமற் கு இலை்டனுக்கு கைளிகயயும் இலை்டன்
அடங் கலும் உள் ள மருத்துை அறக்கட்டவள மவனகளுக்கும்
ஜிபி சிகிே்வே நிவலயங் களுக்கும் இவடயிலான தகைல் கள்
பகிர்வை உள் ளடக்கும் ைவகயில் விரிைாக்கப் பட்டுள் ளது
இது சூழவுள் ள பகுதிகளுக்கும் விஸ்தரிக்கப் படலாம்
இந்தப் பகிர்வு, ககாவிட்-19 கபருந்கதாற் று கநாயின்கபாது,
கநாயாளர்கவள ஆதரித்த சுகாதார மற் றும் ஆதரவு
நிபுைர்களுக்கு தீர்க்கமான ைவகயில் உதவியவம
நிரூபிக்கப் பட்டுள் ளது தற் கபாது (கநாயாளர்கள்
வநட்டிங் ககல் மருத்துைமவனக்கு மாற் றப் பட்டது கபான்று
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அல் லது கநாயாளர்களுக்கு தங் கள் மாைட்டத்துக்கு கைளிகய
உள் ள அைேர வமயங் களில் ஜிபி அல் லது அைேர சிகிே்வே
கதவைப் பட்டது கபான்று) தங் கள் பகுதிக்கு கைளிகய அைேர
ஆதரவுக்கு கபாதுைாக மாற் றப் படுகிறார்கள் இந்தத் தகைல்
பகிர்வு ைழிமுவறகள் , கபருங் ககாள் வள கநாய் நீ டிக்கும்
காலத்தில் , தகைல் கள் பகிர்வு ேரிைரக்
வகயாளப் படகைை்டிய அைசியம் காரைமாக கதாடர்ந்து
கவடப் பிடிக்கப் படும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகிறது
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல்
நவடமுவறயில் ஈடுபடும் ஒை் கைார் அவமப் பும் தனது
இவையத்தளத்தில் அந்தரங் கம் காத்தல் அறிவித்தல்
ஒன்வற கைளியிடகைை்டும் தகைல் கள் பரஸ்பரம்
பகிரப் படும் அவமப் புகளின் விபரங் கவள அது
ககாை்டிருப் பதுடன், ககாரப் படும் கபாது அதவனப்
பார்க்கக்கூடியதாக இருத்தல் கைை்டும்
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல்
நவடமுவறயில் ஒரு பகுதியாக உள் ள அவனத்து
அவமப் புக்களதும் முழுப் பட்டியவல எங் கள்
இவையத்தளத்தில் நீ ங் கள் காைலாம்
www.swlondon.nhs.uk/ourwork/connectingyourcare
என்வனப் பற் றிய தகைல் கள் பாதுகாப் பாக இருக்குமா?
ஆம் உங் கவளப் பற் றிய தகைல் கள் , தற் கபாதுள் ள தரவுகள்
பாதுகாப் பு ேட்டத்தின்படி பாதுகாப் பாக
வைக்கப் பட்டுள் ளன சுகாதார மற் றும் ஆதரவு கதாழில் ோர்
நிபுைர்கள் உங் களுக்கு கநரடியாக ஆதரவு ைழங் கும் கபாது
மாத்திரம் உங் கள் தகைல் கவளப் பார்க்கலாம் உங் கவளப்
பற் றி பகிர்ந்துககாள் ளப் பட்ட தகைல் கவள அைர்கள்
பத்திரமாகவும் , இரகசியமாகவும் வைத்திருத்தல் கைை்டும்
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தவல
இவையத்தில் கநரடியாக அணுக இயலாது சுகாதாரம்
மற் றும் ஆதரவு அவமப் புக்கு உட்பட்ட பாதுகாப் பான
ைவலயவமப் பு ஒன்றின் ஊடாககை அதவன அணுகலாம்
அை் ைாறு அணுகும் அதிகாரம் ைழங் கப் பட்டைர்ககள,
உங் கவளப் பற் றி மற் ற அவமப் புக்களிடம் இருந்து ைந்த
தகைல் கவளப் பார்க்க இயலும்
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எனது கோந்தத் தகைல் கவள நான் பார்க்கக்கூடியதாக
இருக்குமா?
நீ ங் களாககை உங் களுக்குரிய ஆதரவை ௐன்றிவைத்தவல
அணுக இயலாது ஆனால் அவமப் பு ஒன்று உங் கவளப் பற் றி
என்ன தகைல் கவள ககாை்டுள் ளது, மற் றும்
பகிர்ந்துககாள் கிறது என்பவத, விடயத்வத அணுகும்
ககாரிக்வக (Subject Access Request (SAR)) ஒன்வற உங் கள்
சுகாதார அல் லது ஆதரவு பற் றிய பதிவுகள் ககாை்ட
அவமப் பு ஒன்றுக்குே் கேய் ைதன் மூலம்
அறிந்துககாள் ளலாம்
அை் ைாறான அவமப் பு உங் கவளப் பற் றித் தன்ைேம் உள் ள
*அவனத்து* தகைல் கவளயும் உங் களுக்குரிய ஆதரவை
ௐன்றிவைத்தலுடன் பகிரமாட்டாது என்பவத தயவு கேய் து
நிவனவில் ககாள் ளவும் உங் களுக்கு ஆதரவு
ைழங் குகைாருக்குத் கதவை என இைங் கப் பட்ட முக்கிய
தகைல் கள் மாத்திரம் பகிரப் படும் குறிப் பாக என்ன
பகிரப் படுகிறது என்பது பற் றிய தகைல் கவள கதன்கமற் கு
இலை்டன் உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல்
இவையத்தளத்தில் பார்க்கலாம்
https://www.swlondon.nhs.uk/ourwork/connectingyourcare
விடயத்வத அணுகும் ககாரிக்வக பற் றிய கமலதிக
தகைல் களுக்கு இந்த இவையத்தளம் கேல் லவும்
https://ico.org.uk/your-data-matters/your-right-of-access/
இதுவும் சுருக்கமான ஆதரவுப் பதிகைடும் (Summary care Record
(SCR)) ஒத்தவையா?
இல் வல உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல் ,
சுருக்கமான ஆதரவுப் பதிகைட்வடவிடப் பரைலான
அவமப் புக்களிடம் இருந்து கிவடக்கும் தகைல் கவள
ைழங் குகிறது பின்வனயது உங் கள் ஜிபி பதிகைட்டின்
உபபிரிவு தகைல் கவள மட்டுகம காை்பிக்கும்
என்வனப் பற் றிய தகைல் கவளப் பகிர்ந்து ககாள் ளும்
கதரிவில் இருந்து முன்னகர நான் விலகி இருந்தால் இது
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உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல் விடயத்தில்
தன்னியக்கமாக பின்பற் றப் படுமா?
ஜக்கிய இராே்சிய தரவுகள் பாதுகாப் புே் ேட்டத்தில் ஏற் பட்ட
மாற் றங் கள் காரைமாக கைறு முவறவமகளில் இருந்து
விலகல் ககாரிக்வககவள நிவறகைற் ற இயலாது
உங் கள் சுகாதார மற் றும் ஆதரவுப் பதிவுகளில் எைற் வறயும்
பகிர்ந்துககாள் ள நீ ங் கள் விரும் பாவிடில் , ேம் பந்தப் பட்ட
உங் கள் பதிவு(கள் ) உள் ள அவமப் பு(கள் )-இன் தரவுகள்
பாதுகாப் பு அலுைலருடன் கதாடர்பு ககாை்டு, உங் கள்
தகைல் கவள உங் களுக்குரிய ஆதரவை
ஒருங் கிவைத்தலுடன் பகிர்ைவத “ஆட்கேபிப் பதாக“
அைருக்கு ஆகலாேவன ைழங் ககைை்டும் தரவுகள்
பாதுகாப் பு அலுைலருடன் எப் படித் கதாடர்பு ககாள் ைகதன்ற
விபரங் கள் ஒை் கைாரு அவமப் பினதும் அந்தரங் கம் காத்தல்
அறிவித்தலில் இருக்கும் நீ ங் கள் “ஆட்கேபம் “ ேமர்ப்பிக்கும்
ஒை் கைார் அவமப் பும் உங் கள் ககாரிக்வகவய மீளாய் வு
கேய் து கநரடியாகப் பதிலளிக்கும்
ஒன்றுக்கு கமற் பட்ட அவமப் புக்களில் உங் கள் பதிவுகள்
இருந்தால் , நீ ங் கள் ஒை் கைார் அவமப் வபயும்
தனித்தனியாகத் கதாடர்பு ககாள் ளகைை்டும்
கமலும் தகைல் களுக்கு நான் எங் கக கேல் லலாம் ?
உங் களுக்குரிய ஆதரவை ஒருங் கிவைத்தல் பற் றிய
கமலதிக தகைல் களுக்கு, தயவு கேய் து கேல் லவும் :
www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare
அல் லது கதாடர்பு ககாள் ளவும் :
மின்னஞ் ேல் மூலம் connectingyourcare@swlondon.nhs.uk
கதாவலகபசியின் மூலம் : 0203 668 3100

Page 8 of 8

